
 

Hádej, co jsem za zvíře 
 

Ve dnech 14. – 17. ledna přilákal 17. ročník přírodovědné soutěže Hádej, co jsem za zvíře do 

Jedničky 138 žáků ze ZŠ Schulzovy sady a Podharť. Zvířata poznávali nejen z fotografií, ale 

také z trofejí a modelů. Po ukončení soutěže byla pro děti připravena malá ukázka kůží a 

trofejí zapůjčených Lesy ČR a Darwinovou stanicí Safari Parku, několik zkamenělin a 

vývěska srovnávající dnešní zvířata s jejich pravěkými předky. Soutěž se vydařila. 

Nejúspěšnější účastníci získali sladké ceny a diplomy.  

 

Vítězi v kategorii 2. tříd se stali Michal Dalecký, Eva Michálková a Barbora Ježková, všichni 

ze ZŠ Schulzovy sady. Ze stejné školy byl i vítěz mezi třeťáky – Matěj Vondrouš. 

Nejúspěšnějšími soutěžícími v kategorii 4. tříd byli ze ZŠ Podharť Ondřej Hoffmann a 

Štěpánka Klecarová, ze ZŠ Schulzovy sady David Bezkočka, Pavlína Hamerská a Jiří 

Michálek. Celkovou vítězkou soutěže bez ohledu na kategorie se stala se ziskem 21,5 bodu 

Pavlína Hamerská, žákyně třídy 4. C ZŠ Schulzovy sady. 

            Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

 
 
Vzdělávací program – Putování vesmírem   
 

Mateřská škola Nemojov k nám zavítala již poněkolikáté. Tentokrát 

jsme si s dětmi povídali o vesmíru. Jak vypadá nebe ve dne? Jak 

vypadá nebe v noci? Na to všechno děti znaly odpovědi. Tak jsme 

si s dětmi sbalili kosmonautův batůžek, sestrojili raketu dle 

složitého plánku a vyletěli prozkoumat celý vesmír.  

 
Autor: Mgr. Alena Hušková  

 
 
 
Odborník z praxe to v Jedničce „roztočil“  

Dům dětí a mládeže Jednička se v letech 2019 – 2021 zapojuje do projektu ŠABLONY II. v 

rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063. 

Jednou z aktivit financované z prostředků Evropských strukturálních fondů je zapojení 

„Odborníka z praxe“ do činnosti zájmových kroužků. Proto jsme v druhé polovině ledna 2020 

přivítali v Jedničce designérku a výtvarnici Ludmilu Šenkyříkovou, která děti z kroužků 

keramiky seznámila s techniku točení na hrnčířském kruhu. Každý měl možnost si tuto 

nelehkou avšak o to zajímavější činnost vyzkoušet a za pomoci paní Šenkyříkové, která byla 

neuvěřitelně trpělivá a milá, tak pod rukama dětí doslova „vyrostly“ velmi zdařilé nádoby. 

Děti točení na kruhu nesmírně bavilo a ze svých výtvorů měly velikou radost. Činnost 

kroužků návštěva „Odborníka z praxe“ vskutku velmi zpestřila a obohatila. Pevně věřím, že i 



další aktivity, které Jednička v rámci projektu Šablony II. připravuje, budou stejně přínosné, 

zajímavé a inspirující.  

Autor: Sylvie Černotová 

 
Vzdělávací program – Zimní pohádka 

Jedním ze vzdělávacích programů, které 

Jednička nabízí pro mateřské a základní školy je 

i Zimní pohádka. Příběh Rozárky, která 

rozzlobila paní Zimu, si přišly poslechnout 

v letošním roce i děti z MŠ v Kocbeřích. 

Na všechny malé holčičky a kluky čekalo 

hodinové putování zimním palácem a za 

doprovodu princezny Sněžínky hledaly kousky 

Rozárčina zmrzlého srdíčka. Ty však bylo možné 

získat pouze splněním různých úkolů, které si na 

ně paní Zima nachystala. Děti tak musely dobře určit co je zima, jak vypadá, co do ní patří a 

co ne. Také jaké jsou její nástrahy, ale i přínosy. Společně se Sněžínkou pozorovaly stoupání 

a klesání teploty, tání ledu, naučily se, jak se na zimu obléci, připomněly si zimní sporty nebo 

společně zpívaly. 

Protože děti byly opravdu šikovné a moc se snažily, podařilo se jim nakonec Rozárku 

zachránit a s ní i celou Zemi před věčným mrazem a ledem. Do školky si tak z Jedničky 

odnesly nejenom zaslouženou medaili, ale zejména spoustu zážitků a poznatků.  

Autor: Sylvie Černotová 

Tajný výlet IV 
 
V sérii akcí Rodinné výpravy má v posledních letech vždy své místo i Tajný výlet. Ten 

s pořadovým číslem 4 se konal v sobotu 25. ledna 2020. Mířil na Turnovsko a Liberecko. Do 

mikrobusu firmy Šorm Bus nakonec ráno před osmou hodinou nastoupilo u Jedničky 13 

účastníků. Trasa byla tentokrát docela dlouhá. Poprvé jsme zastavili na okraji Turnova, kde se 

tyčí nedávno dostavěná věž vodárny, která je i příležitostnou rozhlednou. Vyslechli jsme 

zajímavý výklad bývalého p. starosty, podívali se na vyhlídkovou terasu a vystoupili až do 

samotné kopule věže. Nahlédli jsme i do sousední vodárny. Dalším cílem byla mala vesnička 

Kryštofovo údolí na dohled od Liberce. Tady se bylo na co dívat. Navštívili jsme Dům 

řemesel, prošli se ke zdejšímu kostelu s volně stojící zvonicí. V poledne jsme sledovali 

kuriózní orloj vytvořený z věže trafostanice. Za vidění stál také vysoký, památkově chráněný 

železniční viadukt. Oběd jsme měli zajištěný v restauraci Údolanka a všem nám chutnalo. 

Prohlédli jsme si také zdejší muzeum betlémů. Protože se během dne docela ochladilo, těšili 

jsme se na teplo a posezení ve stylové Kavárně U Ježka. Tahle „sladká tečka“ byla příjemným 

zakončením programu. Cesta zpět do Dvora proběhla bez problémů. Výlet se vydařil. 

 

 Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

 
 



Karneval  
 

Na neděli 26. ledna si Dům dětí a mládeže 

Jednička připravil tradiční dětský karneval. Přes 

300 dětí a rodičů se sešlo v aule SŠIS v mnohdy 

velmi originálních maskách, aby si s námi užili 

nedělní odpoledne. Na děti čekaly soutěže a hry o 

ceny, tancování s Pirátem, Indiánkou, myškou 

Minnie a čarodějkou a nechyběla ani taneční 

vystoupení našich kroužků. Karneval 

zahájilo vystoupení mladší skupinky 

mažoretek Tweety, uprostřed karnevalu 

na děti a rodiče čekal tanec děvčat, které 

chodí do kroužku Orientálních tanců a 

téměř na konci programu se s námi 

rozloučily nejstarší mažoretky. Pro děti 

byly připraveny také slosovatelné 

vstupenky, za které mohly získat pěkné 

ceny. K tanci a poslechu hrál dětem DJ Furat, který dětem přivezl i oblíbený velký bublifuk. 

Poděkování patří všem, kteří se na karnevalu podíleli, velice děkujeme obchodu U Maminek 

za krásné ceny a děkuji rovněž vedoucím kroužku mažoretek a orientálních tanců za nádherná 

vystoupení.  

 

Autor: Bc. Veronika Málková 

 
Klání malých školáků  
 
Ve středu 29. ledna proběhl v kině Svět již 9. 

ročník soutěže pro žáky 3. – 5. tříd základních 

škol ve Dvoře Králové nad Labem, který opět 

uspořádal DDM Jednička. Na podiu kina 

zasedly ke stolkům pětičlenné týmy, aby se 

utkaly ve vědomostním klání – ve třech 

soutěžních kolech na ně čekaly úkoly 

jazykovědné, matematické, hudební, logické, 

přírodovědné, vlastivědné nebo 

společenskovědní. Od začátku panovala v kině 

báječná atmosféra, děti, které přišly své 

spolužáky podpořit, fandily z plných plic a 

k vidění byly snad nejhezčí a nejrozmanitější transparenty. K vidění a slyšení tak byla 

podpora pro Stržánky, Podharťáky, Dračí pětku i Sovičky. A právě poslední zmiňovaný tým 

letos celé klání vyhrál! Od začátku si vedl výborně a i když mu těsně na paty šlapaly děti ze 

ZŠ Strž, nakonec Sovičky ze Schulzových sadů své prvenství uhájily a udržely. Stalo se tak 

v historii soutěže poprvé, co Klání malých školáků vyhrály Schulzovy sady a pro svou školu 

na rok získaly putovní pohár i krásné věcné ceny. Nádherné dárky ostatně dostali všichni 

soutěžící – na 2. místě Stržánci ze ZŠ Strž, na 3. místě Dračí pětka ze ZŠ 5. května a místo 



čtvrté letos připadlo Podharťákům ze ZŠ Podharť. Poděkování patří nejen všem pedagogům a 

dětem, kteří se soutěže zúčastnili, ale také městu Dvůr Králové nad Labem za podporu a panu 

starostovi Ing. Janu Jarolímovi, který si ve svém nabitém programu opět udělal čas, přišel 

žákům popřát mnoho úspěchů a soutěž zahájit. Příští rok bude akce slavit malé jubileum – 10. 

ročník.  

        Autor: Mgr. Iveta Hanušová 

 
Pololetky v Jedničce  
 

Školní rok je v polovině a to pro děti znamená 

zejména pololetní vysvědčení a hned po něm 

jeden den zaslouženého volna. I letos na tyto 

krátké prázdniny připravila Jednička zajímavý 

program.  

 

Téměř dvě desítky dětí si přišly užít zábavu 

v podobě her a tvoření. Dopoledne si každý 

vytvořil roztomilého medvídka z ručníku a naučil 

se složit z kusu papíru barevnou lezoucí můru. 

Odpoledne zbyl ještě čas na výrobu „mimoní“ 

lucerničky a bludiště z krabičky od CD. 

Tvořivou část dne bylo ale potřeba proložit také nějakou hrou a soutěží. A tak se dva týmy 

pustily do boje o poklad, který byl ukrytý v zamčené truhlici. Plněním nejrůznějších úkolů 

získávaly děti části matematického příkladu, který po sestavení a správném vypočítání 

umožnil vítěznému týmu otevřít číselný zámek a získat vytoužený poklad. 

 

Pololetky v Jedničce si všichni náramně užili. Není nad to, když se sejdou skvělé děti, které 

mají chuť si hrát, tvořit a smát se. 

Autor: Sylvie Černotová 

 

 


